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PARECER JURÍDICO 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: TP/2021.002-PMPP 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
PONTE (PONTE DO JACARÉ GRANDE) LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE 
PALESTINA DO PARÁ/PA. 

 
 
 

EMENTA: TOMADA DE PREÇO. 
MINUTA. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 
PARECER JURÍDICO  

 
 
 
 
Submete-se a apreciação desta assessoria jurídica, os autos do 

processo licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR 
PREÇO, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por menor 
preço global, tendo por finalidade a seleção a contratação de uma empresa 
para a construção de uma ponte (Ponte do jacaré grande) localizada na zona 
rural de Palestina do Pará - PA, conforme especificações do projeto básico, da 
Minuta de Edital e Anexos, atendendo ao disposto na Lei nº 8.666/93.  

 
Consta no presente certame: solicitação de abertura de processo 

licitatório; projeto básico; justificativa do pedido de licitação; declaração de 
adequação orçamentária e financeira; dotação orçamentária; autorização do 
certame; ato de designação de Comissão Permissão Permanente de Licitação-
CPL; planilha orçamentária; autuação do processo licitatório; Minuta de Edital 
de Licitação e anexos e despacho de encaminhamento dos autos à assessoria 
jurídica para análise e parecer.  

 
Cabe destacar, que a análise neste parecer se restringe a 

verificação dos requisitos formais para deflagração do processo administrativo 
licitatório bem como da apreciação da minuta de edital e seus anexos. Sendo 
assim, o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o fito de 
orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em 
análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, 
vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo 
acolhimento das presentes razões ou não. 

 
Deste feito passamos ao parecer: 
 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ 

PROCURADORIA JURÍDICA  
Rua Magalhães Barata s/nº – Centro – Palestina do Pará CEP: 68.535-000 

CNPJ: 83.211.417/0001-20 

 

O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal determina que as 
obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública serão 
precedidas de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos 
os concorrentes, ressalvados os casos especificados na legislação. 

 
A licitação configura procedimento administrativo mediante o qual 

a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa, caracterizando-
se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor Público, devendo ser 
processado em estrita conformidade com os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal e legislação infraconstitucional. 

 
Ao analisar a documentação acostada observou-se tratar-se de 

processo licitatório na modalidade Tomada de Preço, do tipo MENOR PREÇO, 
sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por menor preço 
global, tendo por finalidade à seleção a contratação de uma empresa para a 
construção de uma ponte (Ponte do jacaré grande) localizada na zona rural de 
Palestina do Pará - PA. A modalidade descrita encontra-se descrita no art. 22, 
§ 2º da Lei 8.666/93 no qual diz que Tomada de Preço é a modalidade de 
licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

 
Conforme o artigo 23, inciso I, Alínea “b”, a Tomada de Preço é 

determinada em função do limite de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos 
mil reais), tendo em vista o valor estimado da contratação.  

 
Desta vênia, a modalidade escolhida enquadra-se como Tomada 

de Preço, visto que o valor estimado do contrato é R$ 637.643,02 (seiscentos e 
trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e dois centavos). 

  
O art. 38, CAPUT, da Lei de Licitação dispõe que “O 

procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo 
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a 
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio 
para a despesa[...].  

 
Desta forma, considerando que a instauração do processo foi 

autorizada pela autoridade competente, encontra-se acompanhado de dotação 
orçamentaria, projeto básico, indicação sucinta do objeto, além de preencher 
demais requisitos, está assessoria jurídica após analise de tais pontos, entende 
que o processo em questão, enquadra-se ao dispositivo legal autorizador do 
processo. 

 
Quanto ao Edital, verificamos que observou as exigências 

constantes do art. 40 e incisos seguintes da Lei 8.666/93, motivo pelo qual é 
vedado admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo. 
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Observa-se também, que os anexos I e X, do presente Edital 
atenderam aos requisitos citados no art. 55 da lei de licitação. 

 
Por fim, considerando que até então o procedimento não 

apresenta irregularidades que possam macular o certame e que a minuta do 
edital segue os preceitos legais que regem a matéria, opino pelo 
prosseguimento do feito em seus ulteriores atos.  

 
É o parecer, SMJ. 

 
Palestina do Pará, 30 de agosto de 2021. 

 
 

Mirlla Jarine Diniz de Oliveira 

Procuradora do Município 
OAB/PA 24.823 
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